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TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
15. pontja alapján a sport, ifjúsági ügyek a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítandó
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) bekezdése meghatározza a helyi
önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait.

A sportkoncepció alapvető célja a lakosok egészségének, fizikai állapotának javítása, a 
sportélet hagyományainak ápolása.

Szentantalfa Község Sportkoncepciója

 szabályozza az önkormányzat sporttal kapcsolatos tennivalóit,

 meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok kereteit, 

 tájékoztatja a sport, valamint a település sportéletében érintett egyéb szervezeteket
az önkormányzat szerepvállalásának irányáról és mértékéről. 

Szentantalfa Község Önkormányzata jelenleg nem rendelkezik sportkoncepcióval.

A sport területén érintett köznevelési intézményekkel, sportegyesületekkel az egyeztetések
megtörténtek. Az egyeztetések által létrejött sportkoncepció az előterjesztés mellékletét 
képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
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Bevezetés

„Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy a nemzet közössége a test művelését, a 
sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti. A nemzet értékei között tartja
számon a sport által elért eredményeket, és elismeri a sport egyént és közösséget erősítő 
értékeit. ……….
Magyarország Országgyűlése kinyilvánítja, hogy minden embernek alapvető joga van a 
sporthoz, és e jogát az állam biztosítja, függetlenül attól, hogy versenysportról, szabadidő 
eltöltéséről, a diák-, főiskolai-egyetemi sportról, a fogyatékkal élők sportjáról vagy az 
egészség megőrzéséről van szó.”
(2004. évi I. törvény a sportról)

Szentantalfa Község Sportkoncepciója

 szabályozza az önkormányzat sporttal kapcsolatos tennivalóit,

 meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok kereteit, 

 tájékoztatja a sportszervezeteket az önkormányzat szerepvállalásának irányáról és
mértékéről. 

A Sportkoncepció elkészítését meghatározó jogszabályok és főbb dokumentumok: 

 Magyarország Alaptörvénye,

 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól,

 2004. évi I. törvény a sportról,

 Európai Sport Charta,

 Nemzeti Sportstratégia.

I. Szentantalfa sportéletének rövid története

Szentantalfa kis település a Balaton-felvidéken, a Nivegy-völgyben, pár száz lakossal.

Sportélete elsődlegesen a Szentantalfa Nivegy-völgyi Sportegyesület keretében jelenik meg. 
A labdarúgó egyesületet a környező települések lakosainak közösségi élmény iránti igénye, a 
labda szeretete hívta életre 1989-ban. A csapat a megye II. osztályos bajnokságban szerepel,
felnőtt és korosztályos csapatokkal rendelkezik. Az igazolt labdarúgók száma közel 70 fő. 

Az egyesület Szentantalfán, a Balaton-felvidék Nivegy-völgyében már évtizedek óta
mozgásban tartja a környező települések lakóit. A Nivegy-völgy öt települése (Balatoncsicsó, 
Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa és Tagyon) adja a csapat és a szurkolótábor magját,
illetve a fenntartáshoz szükséges anyagi és erkölcsi segítséget.

Szentantalfán a sport ezen kívül a balatoncsicsói német nemzetiség által fenntartott
iskolában, és a Szentantalfán található, társulás keretében fenntartott óvodában érhető 
tetten.

II. Fogalmak

Sportoló az a természetes személy, aki sporttevékenységet végez.

Sporttevékenységnek minősül a meghatározott szabályok szerint, a szabadidő eltöltéseként 
kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi 
sportágban kifejtett tevékenység, amely a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség 
megtartását, fejlesztését szolgálja.
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Versenyszerűen sportoló (versenyző) az a természetes személy, aki a sportszövetség által 
kiírt, szervezett vagy engedélyezett versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt. A
versenyző amatőr vagy hivatásos sportoló. 

Hivatásos sportoló: az a versenyző, aki jövedelemszerzési céllal, foglalkozásszerűen folytat 
sporttevékenységet.

Az iskolai testnevelés és diáksport szilárd alapot jelent, amelyre a sport más ágazatai is
épülhetnek. Fő funkciója a sport műveltségtartalmainak átadása, és az egészségre nevelés. 
Jelentős a sport és a testi nevelés személyiségfejlesztő hatása, amely elengedhetetlen a 
felnőtté válás, a szocializáció, és az egészséges érett személyiség kialakulásának 
folyamatában.
Az iskolákban a mindennapos testnevelés lehetőségeinek megteremtése hozzájárul a 
sportolás megszerettetéséhez, amely segíti az egészséges felnőtté válást. 

Verseny-, és élsport a testnevelés és a sport csúcsteljesítményekben kifejeződő területe, 
ösztönző minta a rendszeres testedzéshez, és teljesítményfokozáshoz. A versenysport 
jelentős szerepet játszik a hazafias érzelmek, valamint a nemzeti hovatartozás erősítésében 
is. Táplálja az olimpiai eszmét, és a nemzetek közti békés versengés lehetőségét. Egyfajta 
természetes igényként jelenik meg a sportot kedvelők, de azt aktívan nem űzők számára is. 

Közvetlen és közvetett önkormányzati támogatás: az önkormányzat rendeletében, anyagi
lehetőségei alapján közvetlen (anyagi) támogatásban részesíthet egyesületeket, 
szakosztályokat. Az önkormányzat döntése alapján, partnerei (megbízottjai) révén közvetett
támogatásban részesíthet sportegyesületeket, szakosztályokat. Ennek formái lehetnek
létesítmény, tárgyi eszköz, egyéb szolgáltatások kedvezményes díj fizetése ellenében történő 
használata.

Szabadidősport és a rekreáció a munkaképesség megtartásának, és újratermelésének
természetes eszköze, amely életkortól, és nemtől függetlenül űzhető. A szabadidősport 
alkalmas a jó közérzet kialakítására, a szociális, emberi kapcsolatok ápolására és annak
megtartására.

III. Alapelvek

 A sport legelőbb is a lelki egészség alapja, amely hozzátartozik az egészséges nemzet, az 
egészségét megőrizni akaró polgár értékrendjéhez. 

 A sport a közjó része. Erősíti a közösség tagjainak egymáshoz tartozását, miként az 
egyén testi és lelki egészségét.

 A sport magába foglalja a nemzet által vallott értékeket, az összetartozás és a
versenyzés szellemét, a részvételt és a győzelmet, a teljesítmény elismerését, vagyis a 
munka becsületét, az önfegyelem és az öngondoskodás fontosságát, az egyén
közösségért viselt felelősségét. 

 A sport, mint önszerveződésre épülő autonóm civil tevékenység, a magyar és az 
egyetemes kultúra része, a nemzeti egészségfejlesztés alapvető eszköze, valamint a 
szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja, amely sportegyesületek, 
sportági szakszövetségek, sportszövetségek, és egyéb sportszervezetek keretében folyik.

 Az iskolai testnevelés kötelező jelleggel az oktatási-nevelési intézmények feladata. 

 A sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség 
formálásában és hozzájárul a testi-lelki jóléthez.
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 A sport részterületei összefüggő, egymással kölcsönhatásban álló egészet alkotnak. 

Az önkormányzat alapvető érdeke, hogy a sport valamennyi, társadalmilag hasznos funkciója 
érvényesüljön:

 az egészségmegőrzés, a betegség-megelőzés; 

 az ifjúság fizikai, erkölcsi nevelése, a személyiségformálás;

 a mozgásműveltség és a cselekvésbiztonság fejlesztése; 

 a közösségi együttélés és a társadalmi mobilitás segítése;

 a szórakozás és szórakoztatás;

 gazdasági vállalkozás;

 a sport-turizmus elősegítés; 

 rekreáció, felnőttek és fiatalok feltöltődése. 

Szentantalfa Község Önkormányzata a település sporthagyományait is figyelembe véve,
kiemelt szerepet kíván biztosítani a labdarúgás sportágnak, és a településen élők szabadidős 
sporttevékenységének.

Az önkormányzat alapvető feladatának tekinti a tanulóifjúság minél szélesebb körének 
részvételét elérni a sporttevékenységekben.

További feladatként határozzuk meg:

 a szabadidősport feltételrendszerének külső források bevonásával történő bővítését, 

 a széles bázison működő, szakmailag megalapozott koncepció mentén történő 
utánpótlás-nevelést,

 a közvetlen vagy közvetett önkormányzati támogatásban részesülő egyesületek 
működésének következetes ellenőrzését. 

IV. Az állam és a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai

Az állami feladatok és ellátásuk szervezetrendszere

 Az állam meghatározza a szervezett formában történő spottevékenységek 
gyakorlásának jogszabályi feltételeit,

 Gondoskodik – a köznevelésről szóló törvényben meghatározottak szerint – a 
mindennapos testedzés feltételeinek megteremtéséről a közoktatásban, továbbá 
közreműködik ezek biztosításában a felsőoktatási intézményekben és a felsőoktatási 
kollégiumokban,

 elősegíti az egészséges életmód és szabadidősport gyakorlása feltételeinek 
megteremtését,

 részt vesz a versenysport, az utánpótlás nevelés, az iskolai diáksport, a főiskolai-
egyetemi sport, a szabadidősport és a fogyatékosok sportja, valamint a helyi 
önkormányzatok által ellátott sportfeladatok finanszírozásában.

 támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a családok sportját, a hátrányos 
helyzetű csoportok, valamint a fogyatékosok sportját, 

 korlátozza a sport önveszélyeztető, káros megnyilvánulását, ellenőrzi a drogtilalom 
betartását,

 ösztönzi a sportpiac kialakulását és működését, 

 sportrendezvények lebonyolítására alkalmas létesítményeket hoz létre, megteremti a
sportvilágesemények (olimpia, paraolimpia), kiemelt sportdiplomáciai események (pl.
sporttudományi konferencia) megrendezésére is alkalmas sportinfrastruktúrát
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 gondoskodik az állami tulajdonban levő sportlétesítmények fenntartásáról, 
fejlesztéséről és rendeltetésszerű hasznosításáról, 

 elősegíti a nem állami tulajdonban levő sportlétesítmények építését, karbantartását, 
korszerűsítését, akadálymentesítését, 

 gondoskodik a sportrendezvényeken a közbiztonságról, hozzájárul a
sportrendezvények biztonságos lebonyolításához,

 részt vesz a sporttal kapcsolatos nemzetközi együttműködésben, 

 támogatja a sportszakember képzést,

 fenntartja a sportegészségügy állami intézményeit, országos hálózatát, sportorvosi
tevékenységet,

 biztosítja a nemzeti sportinformációs rendszer működésének feltételeit, 

 támogatja a testkultúra fejlesztését szolgáló sporttudományi képzést,

 az Országgyűlés megalkotja a sporttevékenység gyakorlásának feltételeit 
meghatározó törvényeket, határozatokat, ellenőrzi azok végrehajtását, 

 a Kormány a költségvetésről szóló törvénnyel összhangban meghatározza a sport 
állami támogatásának, valamint az állami támogatás felhasználásának és
ellenőrzésének alapvető célkitűzéseit, rendszerét, módszereit, 

 előkészíti a sporttal kapcsolatos, és hatáskörébe tartozó nemzetközi szerződéseket, 

 garanciát vállal a kiemelt nemzetközi sportrendezvények, események magyarországi
megrendezéséhez,

 a sportpolitikáért felelős miniszter gondoskodik a sporttal kapcsolatos kormányzati
döntések végrehajtásáról,

 szakmai támogatást nyújt a helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatainak
ellátásához,

 együttműködik a MOB-bal, kapcsolatot tart a sport területén működő civil 
szervezetekkel,

 eljár a Tao -val kapcsolatos, a jogszabályokból rá háruló ügyekben,

 A MOB-bal együttműködve programokat dolgoz ki a versenysportnak, az utánpótlás 
nevelésnek, diák- és főiskolai egyetemi sportnak, fogyatékosok sportjának, 
szabadidősportnak, sportszakember képzésének, sport szakmúzeumi rendszere 
fenntartása biztosításának, sportpiac fejlődésének, sport egyéb területeinek 
támogatására.

A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatai
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi törvény 13. §-a alapján a sport és
ifjúsági feladatok ellátása a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítandó közfeladatok
körében ellátandó helyi önkormányzati feladat.

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. §-az alábbiak szerint határozza meg a helyi
önkormányzatok sporttal kapcsolatos tennivalóit:
„A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára:

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak
megvalósításáról,

b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 
sportszervezetekkel, sportszövetségekkel,

c)  fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 
d) megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának

feltételeit.
(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül - a köznevelésről szóló 
törvényben meghatározottak szerint - biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök
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működéséhez, vagy ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak zavartalan 
ellátáshoz szükséges feltételeket. ……
(5) A helyi önkormányzatok figyelemmel a 49. § d) pontjában foglaltakra is - a sporttal
kapcsolatos feladataik ellátásához a költségvetési törvényben és más, a sport állami
támogatásáról rendelkező jogszabályok szerinti támogatásban részesülnek.” 

Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos feladatait a tulajdonában lévő sportlétesítményen 
keresztül, a helyi sporttal foglalkozó civil szervezettel való együttműködés keretében látja el. 

Az önkormányzat a helyi sporttevékenység támogatása során kiemelt feladatának tekinti:
a) a lakosság minden rétegének ösztönzését a rendszeres sportolásra;
b) az egészségmegőrzés fontosságának elismerésére irányuló szemléletformálást, 

továbbá a szabadidősport helyi feltételeinek javítását. 

V. A sport egyes területeinek helyzete, fejlesztési irányai és feladatai településünkön

A településen élő gyermekek a szentantalfai Nivegy-völgyi Óvodában, illetve a balatoncsicsói 
Nivegy-völgyi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és Alapfokú Művészeti 
Iskolában tudnak részt venni sportfoglalkozásokon.

Az óvoda Szentantalfa tagságával társulásban fenntartott intézmény, az iskolát pedig a
Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat tartja fenn.

5.1. Óvodai testnevelés

Helyzetelemzés

Az óvodás gyermeket nagyfokú mozgásszükséglet, mozgásigény jellemzi, ezért az óvodai
nevelőmunkában kiemelt fontosságú a mozgás megszerettetése, a mozgásigény kielégítése, 
a természetes mozgáskedv fenntartása, a testi képességek fejlesztése, valamint a
mozgástapasztalatok bővítése, minél több gyakorlási lehetőség biztosításával.   

A Nivegy-völgyi Óvoda dolgozói kiemelt feladatuknak tekintik:

 a szervezett, irányított testedzésen túl a szabad mozgástevékenységek biztosítását,

 mozgásban rejlő fejlesztési lehetőségek kihasználását, 

 a csoportba bevihető sporteszközök szabad, napközbeni használatát, 

 a különféle nehézségi fokú szerek sokféle önkéntes próbálkozására, gyakorlására való
lehetőség megteremtését, 

 az egészségmegőrzést, 

 séták, túrák, kirándulások (élményszerű tapasztalatok) megszervezését. 

Az óvodapedagógusok törekednek a mindennapi változatos tevékenységek szervezésére,
figyelnek arra, hogy a gyermekek minél többet tartózkodjanak a szabad levegőn, sokszínű 
mozgásprogramot végezve. Ezekhez a mozgástevékenységekhez korszerű szabadtéri játékok, 
változatos eszközök állnak rendelkezésre.
Az óvodában sportolásra alkalmas helyiség a tornaszoba, valamint az udvar.

A fejlesztés irányai és feladatai

Az elkövetkező időszak legfontosabb feladatai közé tartozik: 
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 a tárgyi feltételek javítása, biztonságos és korszerű eszközök beszerzése, az 
elhasználódott sport és játékeszközök pótlása,

 a játszóudvar felújítása.

5.2. Általános iskolai testnevelés, diáksport

Helyzetelemzés

Az egyén életében az iskolai testnevelés és diáksport különleges jelentőséggel bír, hisz a 
köznevelésben töltött időszak a gyermekek/tanulók legfontosabb biológiai, pszichikai, 
kognitív, valamint fizikai fejlődésének időszaka. 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény meghatározza, hogy az iskolában a 
nevelés-oktatást a nappali oktatás munkarendje szerint a kötelező és választható, egyéni és 
csoportos, tanórai és egyéb foglalkozások, a kollégiumban a kötelező és választható, egyéni 
és csoportos foglalkozások keretében csoportbontásokkal kell megszervezni (a
továbbiakban: nappali rendszerű iskolai oktatás). 

A hivatkozott törvény 27. § (11) bekezdése szerint:
”Az iskola a nappali rendszerű iskolai oktatásban, azokban az osztályokban, amelyekben 
közismereti oktatás is folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti vagy szakmai
elméleti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos testnevelést legalább napi egy
testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra 

a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott
oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

b) iskolai sportkörben való sportolással,
c)  versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező 

vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre 
érvényes versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a
sportszervezet keretei között szervezett edzéssel,

d) egyesületben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján –
amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – a félévre érvényes, az
egyesület által kiállított igazolással váltható ki.

(11a) Amennyiben a testnevelés óra keretében megvalósított úszásoktatás infrastrukturális
feltételei a nevelési-oktatási intézményben nem állnak rendelkezésre, akkor heti egy
alkalommal legfeljebb két testnevelés órát egy tanítási napon összevonva lehet
megszervezni……
(12) Az iskola a kötelező tanórai foglalkozások keretében gondoskodik a könnyített 
testnevelés szervezéséről. 
(13) A legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai sportkör működését. Az 
iskolai sportkör feladatait – az iskolával kötött megállapodás alapján – az iskolában működő 
diáksport egyesület is elláthatja. Az iskolai sportköri foglalkozások megszervezéséhez –
sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai csoportonként – hetente
legalább kétszer negyvenöt perc biztosítható. A sportköri foglalkozásokat olyan szakedző 
vagy a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges
képesítések jegyzékéről szóló külön jogszabályban meghatározott képesítéssel rendelkező 
szakember is vezetheti, aki a felsőoktatási intézmény által szervezett, legalább 120 órás 
pedagógiai továbbképzésben vett részt.”

Tanórán kívüli testnevelés és sport

A tanórán kívüli sporttevékenységeknek a tömegsport foglalkozások adják a keretet.
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A fejlesztés irányai és feladatai

A köznevelés területén el kell érni, hogy az egészségmegőrzés, a testnevelés és a diáksport 
szempontjai, célkitűzései, feladatai kellő súllyal és konkrétsággal épüljenek be és 
érvényesüljenek az iskolai nevelés egész rendszerében.
Az iskolai testnevelésnek kiemelt szerepe van abban, hogy kialakítsa a tanulókban a
rendszeres, kulturált testmozgás és sport iránti igényt.
A kerettantervek lehetővé teszik – más tárgyak óraszámának csökkentése nélkül a 
szabadidős foglalkozások, így a testnevelési órák számának növelését.  
Az iskolában a heti 5 testnevelési óra követelménye teljesül, de a tárgyi-eszközbeli feltételek
nem teljesen adottak.

Az önkormányzatnak fontos feladata az iskolai sport támogatása, hiszen az alapot jelent a
versenysport további eredményessége, és a fiatalság egészségi állapotának megőrzése 
tekintetében is.

5.3. Gyógytestnevelés

Helyzetelemzés

A mozgásszegény életmód következtében országos szinten a tanulók 40-50 %-a valamilyen
mozgásszervi és/vagy belgyógyászati eredetű betegségben szenved. Leggyakoribbak: lúdtalp, 
mellkasi elváltozások, a gerincoszlop elváltozásai, asztma, kóros elhízás, vegetatív labilitás.
Kisiskolás korban még van remény arra, hogy a gyermekek természetes igényű mozgása, ha 
az szakember felügyeletével, irányításával történik, a további kóros elváltozásokat
lassíthatja, megállíthatja, legjobb esetben visszafordíthatja.
A tanulók gyógytestnevelésre utalását az iskolaorvos végzi. Amennyiben a gyermek egészségi
állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi „szűrővizsgálat” alapján, a kötelező 
testnevelési óra helyett, könnyített testnevelés vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani.

5.4. Versenysport

Helyzetelemzés

Szentantalfa településen a versenysport a település nagyságából adódóan nem jellemző. A 
gyermekek, fiatalok a Szentantalfa Nivegy-völgyi Sportegyesület keretében labdarúgást
tudják versenyszerűen űzni.  

A fejlesztés irányai és feladatai

 Az önkormányzata a lehetőségeihez mérten támogatja a sportegyesületet.  

 Az önkormányzat – a szabadidősport fontosságát elismerve – elősegíti és támogatja a 
szabadidősport népszerűségével, szervezésével foglalkozó tevékenységet. 
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5.5. Szabadidősport 

Helyzetelemzés

A lakosság, és ezen belül az ifjúság rossz egészségi-, edzettségi állapotának alapvető oka a 
mozgásszegény életmód. A Magyarországon születő gyermekek várható életkora a 
rendelkezésünkre álló statisztikai adatok alapján a legrövidebbek közé tartozik Európában.
Ennek egyik oka a tanulók/gyermekek egyoldalú (főként szellemi) terhelése, ami a még 
mindig magas napi tanóraszámokkal párosul. A fejlett testkultúra, mozgásban gazdag
életmód azokban az országokban alakult ki, ahol a lakosság magas életszínvonalának
megléte következtében a gazdasági feltételek hozzájárultak ahhoz, hogy az emberek több
időt és pénzt fordítsanak szabadidejük sportolással való eltöltésére. 
E feltételek Magyarországon is fejlődést mutatnak, így várható, hogy egyre többen 
kapcsolódnak be a szabadidős létesítmények és programok rendszerébe. 
A rekreációs sportok nagymértékben hozzájárulnak a társadalom munkaképességének
megőrzéséhez, illetve újratermeléséhez, így fontos annak támogatása.  
A szabadidősport rendelkezik gazdasági haszonnal is, ha figyelembe vesszük azt, hogy a 
szabadidősport fejlődése újabb és újabb vállalkozások beindítását eredményezheti. 

Szentantalfa sport és szabadidős létesítményekkel való ellátottsága a település méretéhez 
képest jónak mondható. Saját futballpályával rendelkezik, melynek karbantartása az
önkormányzat feladata, ily módon is támogatva a sportegyesületet.

A fejlesztés irányai és feladatai

 A lakosság egészségi állapotának javítása, a sport egészségvédő funkciójának előtérbe 
állítása szemléletváltozást igényel.

 Az önkormányzatnak lehetőségei szerint fejleszteni kell (pályázati lehetőségek 
igénybevételével is) a szabadidősport feltételrendszerét. 

 Támogatni szükséges a nagy tömegeket mozgósító szabadidősport rendezvényeket, és 
ezen rendezvények népszerűsítését. 

5.7. Sportlétesítmények

Helyzetelemzés

A balatoncsicsói iskola rendelkezik tornateremmel, továbbá rendelkezésre áll egy focipálya
is.

A nevelési, oktatási intézmény létesítmény-ellátottsága nem minden esetben kielégítő. Az 
iskolában nem megfelelő színvonalú a tornaterem, mely nehezíti a köznevelési törvényben 
előírt iskolai sportfeladatok ellátását is.  

VI. A sport önkormányzati támogatása

Az önkormányzat minden évben a költségvetési rendeletében meghatározott kereteken
belül támogatja a Szentantalfa Nivegy-völgyi Sportegyesületet, illetve az egyesület által
használt pálya folyamatos karbantartásával is segíti az eredményes sporttevékenységet.
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Amennyiben a támogatott sportegyesület nem tesz eleget elszámolási kötelezettségnek,
elesik a következő évi sporttámogatástól. 

Az önkormányzat kétféle módon nyújthat támogatást a sporttevékenységekhez:

 Közvetlen (pénzügyi) támogatás
o működési támogatás  

 Közvetett (természetbeni) támogatás:
o sportinfrastruktúra fenntartása, felújítása

VII. Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak ellátása

A település a sporttal kapcsolatos feladatokat a képviselő-testületen keresztül, annak 
döntéseivel látja el. Az önkormányzat sportszakmai munkáját elősegítő társadalmi szervezet 
a Szentantalfa Nivegy-völgyi Sportegyesület elnöke, és a köznevelési intézmények vezetői. 

VIII. Sportlétesítmények felújítási tervei a 2019-2024. évekre

Szabadtéri sportpálya felújítása

Szentantalfa, 0158/3 hrsz.
A szabadtéri sportpálya gyepfelülete elöregedett, felújításra szorul.

Szentantalfa 354/26 helyrajzi számú ingatlanon műfüves pálya kialakítása, futó- és 
biciklikörrel.

Forrás: Szentantalfa Község Önkormányzata
pályázati támogatás

Alapfokú nevelési-oktatási intézmények sportlétesítményeinek felújítása

A folyamatos és rendszeres használat miatt az iskolai tornaterem a felület romlása miatt
egyre inkább alkalmatlan a biztonságos sportolásra, a testnevelés órák és versenyek
lebonyolítására.
Az iskolai tornaterem burkolata vegyes, parketta és műanyagpadló. Cseréje, javítása, 
csiszolása, lakkozása a folyamatos használat miatt elengedhetetlen.

Forrás: Balatoncsicsói Német Nemzetiségi Önkormányzat, pályázati támogatás
tulajdonos önkormányzatok

IX. Záró rendelkezések

A Sportkoncepciót Szentantalfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. május 30. 
napjával a /2019. (V.29.) Sza. önkormányzati határozatával jóváhagyta.

Szentantalfa, 2019. május 29.

Kiss Csaba
polgármester


